
O
candidato Cavaco
Silva tem vindo a
queixar-se de "bai-
xeza" e "vileza" por
questões levantadas
sobre o seu desem-

penho como Presidente da Repú-
blica e sobre decisões que tomou
antes, como cidadão. 

Ora, uma campanha eleitoral
democrática constitui justamente
oportunidade para se questionar o
comportamento, as ideias ou o
carácter dos candidatos. E estan-
do em causa eleger o Presidente
da República, é desejável que os
candidatos agarrem todas as opor-
tunidades para esclarecer os elei-
tores. Se alguém não quer a sua
actuação escrutinada, não deve
candidatar-se a cargos públicos.
Pois em democracia não há ques-
tões sobre a vida pública "sujas",
nem temas "intocáveis", nem can-
didatos acima da lei e do dever de
clarificar. 

O argumento do Prof. Cavaco
Silva de que "é preciso nascer duas
vezes para ser mais honesto"  do
que ele,  e assim evitar responder
a perguntas, não é democratica-
mente aceitável. Além de insu-
portável arrogância, visa inibir o
direito de questionar por parte dos
cidadãos que têm perguntas legí-
timas a fazer ao ainda Presidente
da República e ao candidato que
almeja continuar nessa mais alta
magistratura da Nação. 

Igualmente inaceitável é que o
Prof. Cavaco Silva tenha faltado a
uma entrevista que a sua campa-
nha tinha combinado para o dia
17, nesta última semana eleitoral,
à jornalista Maria Flor Pedroso na
ANTENA UM, a Rádio pública

nacional. Fê-lo sem justificação de
força maior e sem disponibilidade
para aprazar outra hora ou dia:
pura e simplesmente recusou-se a
responder a perguntas, a dar a cara
para esclarecer os cidadãos. 

Assim o Prof. Cavaco Silva dei-
xou por explicar questões legíti-
mas e pertinentes, que ninguém
pode considerar ofensivas, pois não
respeitam ao foro estritamente pri-
vado, antes têm claras implicações
para os interesses nacionais e para
o bolso dos contribuintes portu-
gueses. 

Abaixo enuncio algumas que
tenho o direito de ver respondidas
e que vão continuar a ser coloca-
das ao Prof. Cavaco Silva:  

1. Sobre a inventona das escu-
tas (a suspeita confiada à impren-
sa de que o Governo estaria a "espiar"
o Presidente por escutas telefóni-
cas e vigilância informática):

- Afinal, de quem foi a inicia-
tiva de revelar suspeitas presiden-
ciais ao jornal "Público"? Do asses-
sor Fernando Lima? Ou agiu ele
por instruções do Presidente Cava-
co Silva? Se a responsabilidade foi
do assessor, porque foi ele manti-
do na Casa Civil do Presidente da
República, depois de tão grave cons-
piração? Estamos a falar, sem dúvi-
da, de um dos actos mais atenta-
tórios do regular funcionamento
das instituições democráticas pra-
ticados desde 1974: uma intriga-
lhada destinada a envenenar rela-
ções entre Presidente e Governo e
a atribuir ao Governo uma actua-
ção criminosa sem o menor fun-
damento.     

2. Sobre as acções que deteve
na SLN:

Como é que o Presidente/can-

didato Cavaco Silva pode apre-
sentar-se, na entrevista que deu a
Judite de Sousa, no dia passado
dia 10 de Janeiro na RTP, como
apenas um "mísero professor" a
aplicar as suas poupanças em 2001,
quando ordenou a compra de acções
da SLN, a sociedade dona a 100%
do BPN? Ora, não era já então, em

2001, o cidadão Cavaco Silva um
ex-ministro das Finanças e um ex-
primeiro ministro deste país? 

E não devia então já compreender,
como bem explicou o Presidente
Ramalho Eanes há dias, as razões
por que bancos e sociedades cor-
rem atrás de ex-governantes e ex-
presidentes para, mais do que cap-
tar as suas poupanças, lhes captu-
rarem nomes e prestigio para cre-
dibilizarem as suas actividades
empresariais? Então como se pres-
tou o ex-governante Cavaco Sil-
va, para mais avisado economis-
ta, a adquirir acções da SLN logo
no ano de 2001, em que o Banco
de Portugal começava a questio-
nar as práticas do controlado BPN
(e por isso Dias Loureiro lá foi então
tentar dissuadir o Dr. António Mar-
ta...) e no mesmo ano em que, logo
em Março, a revista EXAME publi-
cava uma investigação denun-
ciando a metodologia BPN (logo,
da sua dona SLN)? E, se acaso com-
prou inadvertidamente essas acções
antes de Março de 2001, porque as
manteve até 2003, com tantos
sobrolhos já levantados então sobre
os negócios BPN/SLN?

3. Sobre a casa na Aldeia da
Coelha, já conhecida também por
"aldeamento BPN/SLN" - como é
que o candidato Cavaco Silva se
permite afastar as perguntas legí-
timas da revista VISÃO argumen-
tando não saber onde e quando fez
a escritura da casa que possui nes-
te empreendimento? Como não
sabe? Como não encontra meios
de saber e esclarecer a opinião
pública? Para mais um auto-pro-
clamado "rigoroso" economista
que aspira a continuar Presidente
da República? .      

4.Sobre o escândalo BPN - por-
que manteve até ao limite Dias
Loureiro como seu Conselheiro de
Estado, porque não se demarcou
dele publicamente, mal foram
conhecidas as negociatas lesivas
que conduziu como administrador
do BPN/SLN? Porque nunca falou
nem exigiu esclarecimento sobre
o esquema de corrupção instala-
do no BPN/SLN? E por que razão
homologou a nacionalização dos
prejuízos do BPN em 2008, sem
exigir também a nacionalização
dos activos da SLN, deste modo
fazendo recair  sobre os contri-
buintes portugueses hoje os encar-
gos deste ruinoso negócio?     

5. Sobre a falta de Europa para
responder à crise - porque se abs-
teve até hoje de intervir junto da
sua família política da direita euro-
peia, onde pontificam a Chance-
ler Merkel e o Presidente Sarkozy,
em favor de soluções para flexibi-
lizar e reforçar o Fundo Europeu
de Estabilização Financeira e para
criar Obrigações de Tesouro euro-
peias, conforme proposto pelo Par-
lamento Europeu, pelo Primeiro
Ministro Juncker, pelo Ministro das
Finanças Tremonti, até pelo Pre-
sidente da Comissão Europeia...?
Porque não pôs o seu capital polí-
tico, como Presidente e ex- PM, a
render em favor das soluções euro-
peias para a crise que tardam e pre-
fere continuar a proteger os mer-
cados dos "insultos"?

Porque não responde o Prof.
Cavaco Silva?  Porque tem medo
destas perguntas legítimas?

E, não querendo responder, como
podemos nós, portugueses, conti-
nuar a confiar-lhe a Presidência
da República? �
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O Prof. Cavaco Silva
deixou por explicar
questões legítimas e
pertinentes, que
ninguém pode con-
siderar ofensivas,
pois não respeitam
ao foro estrita-
mente privado

ANA GOMES
eurodeputada

Cavaco Silva: perguntas sem resposta 

| O p i n i ã o |

N
em rei nem lei, nem paz nem guerra,/Define
com perfil e ser/Este fulgor baço da terra/Que
é Portugal a entristecer…» - estas foram as
palavras de Fernando Pessoa em 1928… Mas
podem ser escritas hoje, amanhã, pois a não
haver mudança de ideais e de práticas, Por-

tugal continuará a ser um país adiado, um país sem futuro,
um país onde Abril nasceu e morreu…

«Liberdade, Igualdade, Fraternidade» foram os ideais da
1.ª República, rapidamente desaparecidos no turbilhão da
ditadura, renascidos com o 25 de Abril, mas também cilin-
drados pelas sucessivas vagas de governos instáveis, de
campanhas políticas estéreis e desacreditadoras.

O Presidente da República é um cargo, como todos os
outros cargos políticos, com funções e competências ple-
namente definidas no quadro da Constituição. Neste âmbi-
to, é importante não esquecer a sua vinculação a um papel
moderador: como representante da República Portugue-
sa, cabe-lhe defender, precisamente, a «causa pública»,
garantir a perenidade dos símbolos nacionais, ser mobili-
zador do País e dos cidadãos. 

Idealizo, como Presidente, alguém que se indigne con-
tra a vileza e a corrupção; alguém que faça da política um
sistema impoluto; alguém que chame a atenção para os
valores fundamentais do ser humano, estruturadores de
um país recto, orgulhoso, solidário; alguém que não pac-
tue com o gueto asfixiante e paralisante em que se tor-
nou a vida política nacional; alguém de alma inquieta e

Um país não se
constrói com a
classe política a exi-
gir sacrifícios e, em
simultâneo, osten-
tando o luxo; empo-
brecendo a classe
média e tornando os
pobres ainda mais
pobres

MARIA JOSÉ GUERREIRO
DA FRANCA

professora do ensino secundário

Por uma causa … Nobre!
sonhadora; de espírito aberto e atento às causas humanas
e sociais.

Um país não se constrói com a classe política a exigir
sacrifícios e, em simultâneo, ostentando o luxo; empo-
brecendo a classe média e tornando os pobres ainda mais
pobres; tornando intocáveis os dirigentes; escondendo a
podridão do nosso sistema económico e social; defenden-
do os seus interesses, alimentando os seus lacaios; fugin-
do permanentemente aos grandes ideais que devem ser os
pilares de qualquer nação livre e moderna: «uma frater-
nidade moral, fundada na mútua tolerância e no mútuo
respeito», citando Antero de Quental.

O Dr. Fernando Nobre, porque livre de influências par-
tidárias, ligado às grandes causas que definem os grandes
homens, é o cidadão que poderá unir Portugal sob a ban-
deira da tolerância, do humanitarismo; é o cidadão que
poderá ser a consciência deste País, lutando para que desa-
pareça esta amarga tendência de premiar a desonestida-
de e esconder a fraude. 

Independentemente dos resultados no dia 23 de Janei-
ro, o Dr. Fernando Nobre é já o cidadão que congregou a
vontade de mudar, que uniu à sua volta os resistentes, que
chamou a atenção para a Presidência humanitária, não
calada e pactuante com o sistema, mas activa e militan-
te, ao serviço, de facto, de todos os portugueses. O Dr. Fer-
nando Nobre é já o motor de um movimento imparável,
é a voz da esperança.

Estou consigo, doutor! �
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